PROGRAMA

PARA

FAMÍLIAS
SERVIÇO EDUCATIVO E DE ANIMAÇÃO

ATIVIDADES

HOJE VAMOS BRINCAR COM O BARRO
CRIANÇAS A PARTIR DOS 3 ANOS
Visita à exposição de Figurado, para conhecer as fantásticas figuras que nascem das
mãos dos barristas de Barcelos.
Oficina do serviço educativo: Vamos moldar o nosso brinquedo com pequenas quantidades de barro. Vamos ficar a saber que a produção de uma figura é composta por
diversas partes unidas entre si (com barbotina), sendo a bola, o rolinho e a placa os
elementos base de qualquer figura.
LENDA DO GALO DE BARCELOS
CRIANÇAS A PARTIR DOS 3 ANOS
Visita ao Museu de Olaria e visualização de diferentes galos na exposição de figurado.
Nesta atividade vamos contar a Lenda do Senhor do Galo, que resulta de um importante
acontecimento que se deu em Barcelos.
Oficina do serviço educativo: Exploração da criatividade através da modelagem de
um galo em barro, ou decorar com várias cores o Galo de Barcelos.
À RODA NO MUSEU
CRIANÇAS A PARTIR DOS 10 ANOS
Visita à exposição de Olaria. Vamos ficar a conhecer louça de uso doméstico vermelha
fosca ou vidrada, louça preta, e perceber em que momento a sua utilização começou a
cair em desuso nas casas portuguesas.
Oficina do serviço educativo: Vamos por as mãos na roda e sentir o barro em movimento.
OFICINA DE AZULEJARIA
CRIANÇAS A PARTIR DOS 10 ANOS
Visita ao Museu de Olaria e ao painel cerâmico de Eduardo Nery e conhecer quem foi
este importante artista.
Oficina do serviço educativo: Individualmente ou em grupo vamos pintar um azulejo.

HORÁRIO DAS SESSÕES:

Segundo domingo de cada mês.
Manhã: 10h30 | Tarde: 14h30
As marcações devem ser efetuadas com 15 dias de
antecedência do fim de semana em que se realiza a
atividade. As marcações estão dependentes da disponibilidade do serviço.
No mês de agosto não se realiza este programa.
Preço: 2,20€ / participante

MARCAÇÕES E INFORMAÇÕES:

Museu de Olaria
Rua Cónego Joaquim Gaiolas | 4750 - 306 Barcelos
Telefone: 253 824741
E-mail: museuolaria@cm-barcelos.pt
E-mail S.E.A.: servicoeducativo@cm-barcelos.pt
Horário do Museu:
Terça a sexta-feira: 10h00 - 17h30
Sábados, domingos e feriados: 10h00 - 12h30 | 14h00 - 17h30

